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ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα)
—–>> Ο 1ος, εξαντλημένος πλέον, τόμος διατίθεται ελεύθερα για
ονλάιν διάβασμα, κατέβασμα ή εκτύπωση ΕΔΩ.
Η «Βαβυλωνία» παρουσιάζει την έκδοση αυτή η οποία
ολοκληρώνεται σε δύο τόμους. Τα γεγονότα που παρατίθενται στο
σύγγραμμα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους άγνωστα στο ελληνικό
κοινό και αφορούν την ιστορική περίοδο του Ρωσικού Εμφυλίου
Πολέμου κατά τα έτη 1917-1921 που διαδραματίστηκαν στην
περιοχή δράσης των μαχνοβιτών στη Νότιο Ουκρανία.
Στα 80 χρόνια της Σοβιετικής Εξουσίας, η λέξη «μαχνοβτσίνα»
έγινε συνώνυμη του ληστοσυμμορίτη, του αντισημίτη και του
εγκληματία. (…) Η επιλογή μας να εκδώσουμε στα ελληνικά αυτό
το έργο, έγκειται στο γεγονός ότι το πρωτότυπο αποτελεί μια
προσπάθεια επιστημονικής ανάλυσης των πεπραγμένων εκείνης της
περιόδου. Το σύγγραμμα έχει αναφορές σε μεγάλο όγκο επίσημων
εγγράφων και επιστολών, ενώ επίσης συμπληρώνεται με προσωπικές
μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν στα γεγονότα.
Στους 2 αυτούς τόμους αποτυπώνονται με εξαιρετική λεπτομέρεια
τα γεγονότα της περιόδου, οι διεργασίες των επαναστατημένων
αγροτών και εργαζομένων, η ένοπλη αντίσταση του ουκρανικού

λαού και της αναρχικής Μαχνοβτσίνας καθώς και το στρατιωτικό
σκέλος της υπόθεσης.
«Δεν πρόκειται για μακρινό παρελθόν, είναι η ιστορία μας. Και
εάν ο ερευνητής- συγγραφέας εισήγαγε μέσα της ψήγματα
αλήθειας, τότε μάλλον φαίνεται ότι δεν πέρασαν άδικα χρόνια
σκληρού κόπου για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.»
Το κίνητρο του Α. Μπιελάς σε μεγάλο βαθμό ήταν να
αποκαταστήσει τη μνήμη του πατέρα του, Β. Μπιελάς, που
εκτελέστηκε από την Γκε-Πε-Ου (προάγγελος της διαβόητης ΚαΓκε-Μπε) το 1938, όπως και οι περισσότεροι πρωταγωνιστές των
γεγονότων… Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατόν να συναντηθούμε με τον
Α. Μπιελάς, καθώς απεβίωσε το 1994, δυο χρόνια μετά την έκδοση
του βιβλίου του στην Ουκρανία. Στόχος αυτής της έκδοσης της
εφημερίδας «Βαβυλωνία» είναι, ακριβώς, να επαναπροσδιορίσει
σημαντικά γεγονότα που αφορούν τους κοινωνικούς αγώνες του
παρελθόντος, κρατώντας αποστάσεις από ιδεολογίες και
ιδεολογήματα κάθε απόχρωσης, που αποτελούν ανάχωμα για τους
κοινωνικούς αγώνες του μέλλοντος.
“…Επί τριακόσια χρόνια υπήρχε η δυναστεία των Ρομανόφ,
τριακόσια χρόνια τυραννίας, κατά τα οποία το σκυλί είχε
μεγαλύτερη αξία από άνθρωπο. Κι όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν από
τα καθάρματα. Τριακόσια χρόνια κρατούσαμε μέσα μας την οργή,
εκατομμύρια αγωνιστών δώσανε τη ζωή τους για ένα φωτεινό
μέλλον, το ιερό μίσος, μίσος μέχρι το θάνατο προς τη σκλαβιά
και την καταπίεση, επαναστατικό πάθος, απεριόριστη πίστη στις
δημιουργικές δυνάμεις των μαζών• αυτή είναι η κινητήρια
δύναμη που δεν πρέπει να μας αφήνει σε ησυχία. Η πρόθεσή μας
είναι να προετοιμάσουμε τις μάζες για την πλατιά λαϊκή
εξέγερση και να κάνουμε την επανάσταση, όχι στη θέση του
λαού, αλλά μαζί με το λαό…” (ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ, 1ος ΤΟΜΟΣ)
“…Όσο τα μεταρρυθμιστικά κινήματα της Ευρώπης και της Αμερικής
ρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ της Ελευθερίας και της
Ιδιοκτησίας, το κάρο της ρωσικής ιστορίας περιπλανιόταν στον

λαβύρινθο της δουλοπαροικίας στην αχανή αυτοκρατορία. Και όταν
τα ψωράλογα Φτώχια και Οργή έβγαλαν το μισοδιαλυμένο κάρο στο
λασπωμένο δρόμο της επανάστασης, απειλητικός προάγγελος της
αρχέγονης εξέγερσης ήχησε το κάλεσμα: «Γη και Ελευθερία!».
Στην απεραντοσύνη αυτού του συνθήματος βρίσκεται η αρχή και το
τέλος της Ρωσικής Επανάστασης. Ο Οκτώβρης, έζεψε τα ψωράλογα
με το σίδηρο της κομματικής πειθαρχίας, έσυρε το ρωσικό κάρο
στις ράγες του πολεμικού κομμουνισμού και του έδωσε μια
σπρωξιά. «Εμπρός για το φωτεινό μέλλον!»” (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ 2ου ΤΟΜΟΥ)

